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 مستخلص

املمتلكات  ُتعد الوثائق السمعبرصية جزًءا من ذاكرة املجتمع ومن تراثه الثقايف، وجيب حفظها مثل بقية 

الثقافية، وتتنوع وظائف مراكز األرشيف السمعبرصي من خالل تنمية جمموعات األرشطة والتسجيالت، وتلبيه  

احتياجات الباحثني واملستفيدين، وإعداد الفهارس، وخدمات املعلومات، واملعاجلة الفنية، وصيانة الوثائق  

 واألوعية، وتدريب القوى العاملة... وغريها من الوظائف. 

وهتدف الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل مهام مراكز األرشيف السمعبرصي من خالل حماور ثالثة تتمثل يف  

رصد وظائف مراكز األرشيف املسعبرصي وصيانة الوثائق باإلضافة إىل حتسني ظروف احلفظ، وذلك باالبتعاد عن  

ا الرقمنة عىل الوثائق السمعبرصية من أجل  أخطار احلرارة والرطوبة والغبار، وأخرًيا التعريف بتطبيقات تكنولوجي

 حفظ أفضل، وتعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل. 

مراكز األرشيف السمعي   . األرشيف السمعي البرصي . املواد األرشيفية السمعبرصية  الكلامت املفتاحية:

 الرقمنة.  . احلفظو الصيانة . البرصي

 متهيد

برز الرتاث السمعبرصي كأحد العنارص املهمة ضمن مكونات الرتاث الثقايف خالل القرن العرشين عندما   

ظهر مسجاًل عىل األشكال السمعبرصية، ومع ذلك فإن السمعبرصيات ليست باجلديدة، لكن أمهيتها آخذة يف  

ًنا تكون للبيانات املنقولة بالصوت  التعاظم كنوع من الفنون، وكوسائل للرتفيه، ووسائط لنقل املعلومات، وأحيا 

، وقد  (1)والصورة قيمة أعظم، وتأثري أهم مما للوثائق املطبوعة خصوًصا عندما يكون هناك حاجز قرائي أو لغوي
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تكون املواد السمعبرصية كذلك هي وسيلة التسجيل الوحيدة املناسبة يف حالة االنتقال الشفاهي أو الصويت للثقافة  

املوسيقية وروايات التاريخ الشفاهي، أو تسجيالت البث املبارش التي تسمح باإلمساك باحلدث  والفنون والعروض  

 يف حينه، ويف حالة األخبار وغريها من األحداث اجلارية. 

ولقد كانت القابلية لالنتشار والتطور يف التقنيات احلديثة تعني زيادة يف دور وسائط محل البيانات  

 . ( 2)صاالت واملعلومات والثقافةالسمعبرصية يف جماالت االت

 ويرجع اختيار هذا املوضوع إىل عدة أسباب أمهها:

أمهية دور مراكز األرشيف السمعبرصي وخصوًصا يف ظل التطور التكنولوجي اهلائل، وتطور وسائل   -1

 اإلعالم الرقمية. 

 في وثقايف للمجتمع. تشجيع الباحثني عىل دراسة هذا املجال احليوي يف التخصص ألمهيته كرتاث أرشي  -2

تعريف املسئولني عن دار الوثائق القومية بأمهية وقيمة مراكز األرشيف السمعبرصى يف مجع وتنظيم   -3

 وصيانة الوثائق السمعبرصية باعتبارها جزًءا من الرتاث املجتمعي. 

سئولني عن مراكز  تعريف املسئولني بدار الوثائق القومية بأمهية التواصل والتعاون فيام بينهم وبني امل  -4

األرشيف السمعبرصي يف املؤسسات العامة واخلاصة، بخصوص اإليداع القانوين للوثائق السمعبرصية يف  

 األرشيف القومي باعتباره املختص بجمع وتنظيم وحفظ وثائق الدولة. 

 أهداف الدراسة

 هتدف هذه الدراسة إىل: 

 التعريف باملواد األرشيفية السمعبرصية.  -

 التعريف بمهام ووظائف مراكز األرشيف السمعبرصي.  -

 رصد أساليب صيانة وحفظ الوثائق السمعبرصية.  -

 التعريف بتطبيقات تكنولوجيا الرقمنة عىل الوثائق السمعبرصية.  -

 أما تساؤالت الدراسة فهي كالتايل:

 ما املواد األرشيفية السمعبرصية؟ -

 ما مهام ووظائف مراكز األرشيف السمعبرصي؟  -

 ساليب صيانة وحفظ الوثائق السمعبرصية؟ ما أ -

 ما تطبيقات تكنولوجيا الرقمنة عىل املواد األرشيفية السمعبرصية؟  -

 وتعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل من خالل اخلطوات التالية:
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 رصد وظائف مراكز األرشيف السمعبرصي.  -

 رصد ووصف أساليب صيانة وحفظ الوثائق السمعبرصية.  -

 بتطبيقات تكنولوجيا الرقمنة عىل الوثائق السمعبرصية. التعريف  -

 أوًلا: املقصود باملواد األرشيفية السمعبصرية

يقصد باملواد األرشيفية السمعبرصية التسجيالت املرئية واملصحوبة بالصوت أو بدونه، وكذا التسجيالت  

تاج هذه الوسائط احلاملة للامدة املسجلة  الصوتية برصف النظر عن طبيعتها املادية أو أسلوب تسجيلها، وعادة ما حت 

إىل جهاز أو وسيلة إلعادة مشاهدهتا أو االستامع إليها، ولكن جيب أال نخلط هنا بني السمعبرصيات والوسائط  

 . (3) املتعددة؛ فاألوىل توفر املصادر املادية لألخرية

 : (4)وقد حدد املجلس الدويل لألرشيف، تعريف الرتاث السمعبرصي كام يىل 

 السينام والفيديو وتسجيالت الصور الرقمية املتحركة.  -

 التسجيالت الصوتية.  -

 الصور املتعلقة بالتسجيالت السمعبرصية.  -

الوثائق اجلارية واألرشيفية املصورة أو املسموعة برصف النظر عن شكلها، وقد  "كام تعرفه سلوى ميالد بأنه:  

التسجيالت جمال األرشيف مؤخًرا، وهي تسجيل بالصوت  دخلت هذه األنواع واألفالم بأنواعها واإلسطوانات و

 . (5) "والصورة عىل إسطوانات أو أرشطة ممغنطة، أو أفالم للوثائق املحفوظة يف األرشيف

ومن خالل هذه التعريفات يمكن القول إن األرشيف السمعي البرصي هو تلك الوثائق املنتجة يف أوعية  

ألفالم واإلسطوانات واملصغرات الفيلمية واألرشطة... وغريها، وحيتاج  سمعية أو برصية أو سمعية برصية مًعا كا 

هذا النوع من األرشيف إىل أجهزة خاصة من أجل اسرتجاع املعلومات سواء ملشاهدهتا أو سامعها إذ إن األرشيف  

 . (6)السمعي البرصي يعتمد عىل حاستي السمع والبرص لالطالع عليه

اهتامًما كبرًيا خصوًصا بعد إصدار اليونسكو لتوصياهتا حول إنقاذ  ولقد شهد األرشيف السمعي البرصي 

، وقد حصلت تغيريات تقنية كبرية نتيجة االستخدام الواسع  1980وحفظ الصور املتحركة يف أكتوبر من عام 

للتكنولوجيا والرقمنة يف مؤسسات الصناعات السمعية البرصية، وحمطات اإلذاعة والتليفزيون، وظهرت  

 وأدلة لتنظيم هذا النشاط، وبرزت حماوالت لوضع أسس نظرية يف جمال األرشيف السمعي البرصي. مواصفات 

 (7)ثانًيا: أهمية التعرف إىل وظائف مراكز األرشيف السمعي البصري

تنمية املواد األرشيفية السمعية البرصية من خالل نواة لتجميع األرشطة والتسجيالت والوثائق   – 1

 السمعبرصية. 
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 مة املستفيدين وتلبية احتياجاهتم. خد – 2

حفظ األرشيف؛ فالوثائق السمعبرصية هي ذاكرة املؤسسة وجزء من ذلك املجتمع، ولذلك فهي بحاجة    –  3

 إىل حتسني ظروف احلفظ لالبتعاد هبا عن أخطار احلرارة والرطوبة والغبار. 

تقديم خدمات املعلومات واملعاجلة الفنية للحفاظ عىل الوظيفة األصلية، وإبراز نتائج املعاجلة الفنية   – 4

 للباحثني واجلمهور. 

إعداد الفهارس، وهي مفتاح الوصول إىل املجموعات من خالل أدوات االسرتجاع والببليوجرافيات   – 5

املتخصصة، واألدلة التقليدية واإللكرتونية هبدف التعريف بالوثائق املحفوظة باملركز، وتقديم بيانات كافية عن  

 املواد السمعبرصية، ووصفها املادي، وحمتواها. 

وعية، إذ إن الرتاث السمعبرصي حيتاج إىل ظروف حفظ مناسبة، وإصالح العيوب  صيانة الوثائق واأل  – 6

 واملحافظة عىل أغلفة األسطوانات والعلب املعدنية التي توضع هبا األفالم واألرشطة. 

إدارة امللكية الفكرية، وهي نوع من أنواع محاية الوثائق، أي محاية اإلبداعات الفنية من القرصنة ومن   – 7

زات عند استخدامها جتارًيا، حيث حيمي القانون كل عمل فني أو فكري للمؤلف، وقد صدرت قوانني  التجاو

، كام  1954؛ فعىل سبيل املثال، راجعت مرص قانوهنا الصادر عام 1990للحامية الفكرية يف الوطن العريب بعد عام 

 صدرت قوانني واتفاقيات دولية هبذا الشأن.

ن خالل تدريب وتأهيل العاملني بمراكز األرشيف السمعبرصي ملواكبة  تدريب القوى العاملة، م – 8

املستجدات، واستخدام التقنيات اجلديدة ملعاجلة املعلومات بطريقة تقليدية أو آلية ويتم التدريب داخل املركز  

 وخارجه. 

، والقيام  وظيفة البحث والتطوير، من خالل إجراء اإلحصاءات، والقيام بالدراسات، وحتسني األداء – 9

بإعداد ببليوجرافيات متخصصة حسب أصناف الوثائق، وكذلك التقارير واجلداول اإلحصائية، وإصدار نرشة  

 إخبارية عن املركز، واملشاركة يف الندوات العلمية وإلقاء املحارضات وتنظيم ورش العمل والتدريب. 

فة إلجراء فهرسة تعاونية للعمليات الفنية  وظيفة التعاون، إذ إنه ينبغي قيام تعاون بني اهليئات املختل -10

ترشف عليها املكتبة الوطنية من أجل الرشاء التعاوين أو التبادل أو اإلهداء، ويمكن التنسيق مع هيئات عربية وعاملية  

من أجل إرساء شبكة عالقات مع وحدات التوثيق السمعي البرصي األخرى مما يساعد يف التغلب عىل العديد من  

 لفنية واملادية. العقبات ا

وظيفة اإليداع القانوين للوثائق السمعبرصية يف املكتبة الوطنية: مثل املكتبة الوطنية )دار الكتب( يف   -11

 مرص أو األرشيف القومي )دار الوثائق القومية(. 
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األرشيف  وظيفة إنتاج وبيع املواد السمعبرصية؛ فبعد بث املواد اإلذاعية والتليفزيونية يتم حتويلها إىل  -12

 ملعاجلتها وحفظها، من أجل حفظ الرتاث واسرتجاعه، أو إتاحته ألغراض تعليمية وثقافية وتارخيية وعلمية. 

 ثالًثا: التعريف بأنواع املواد األرشيفية السمعبصرية 

 اإلسطوانات – 1

ريقة  اإلسطوانات الصوتية عبارة عن أقراص مستديرة من البالستيك ضغطت عليها املادة املسموعة بط

دائرية، وعند تشغيلها متر إبرة جهاز احلاكي )اجلرامونون/   Grovesالكبس أو القوالب فتكون أخاديد 

الفوتوغراف( داخل هذه األخاديد فتحدث ذبذبات تصل إىل مكرب الصوت الذي حيوهلا إىل صوت مسموع مطابق 

ات عديدة من استخدام رقائق  للصوت األصىل قبل التسجيل. ولقد مرت صناعة اإلسطوانات الصوتية بتطور

القصدير امللفوفة عىل أسطوانة نحاسية إىل أسطوانات من الشمع، حتى اكتشفت مادة البالستيك التي أصبحت  

املادة اخلام التي تصنع منها األقراص حاليا بعد إضافة بعض املواد األخرى املساعدة لتصبح أكثر صالبة، وخالل  

 ية برسعات وبأحجام خمتلفة حيث تتوفر اإلسطوانات باألحجام التالية: هذه التطورات تم إنتاج أقراص صوت

 سم( 17.5بوصه ) 7قطر  -

 سم(  25بوصه ) 10 قطر -

 سم(  30بوصه ) 12قطر  -

 أما من ناحية الرسعات فتقاس بعدد لفات )دورات( األسطوانة يف الدقيقة والرسعات الشائعة: 

 لفة )دورة( يف الدقيقة  33.3 -

 لفة )دورة( يف الدقيقة    45 -

 لفة )دورة( يف الدقيقة    78 -

 ويمكن تقسيم اإلسطوانات طبًقا لطريقة تسجيل الصوت هبا إىل ثالثة أنواع هي: 

 اإلسطوانات ذات املسار الواحد )أحادية الصوت(.  -

 اإلسطوانات ذات املسارين أو املجسمة الصوت.  -

 . (8) الصوتاإلسطوانات ذات األربعة مسارات وهي جمسمة  -

 أشرطة التسجيل الصوتية – 2

لقد تطورت صناعة أرشطة التسجيل تطوًرا كبرًيا، وأصبحت صناعة الرشيط املمغنط من الصناعات  

املتقدمة، وتستخدم الطرق العلمية لإلنتاج الكمي لطبقات البالستيك اخلالية من العيوب، والتي يرتاوح سمكها  

فتوحة، وأقل من ذلك يف الكاسيت واخلرطوش، وتصنع هذه الطبقات من مواد  مم، يف األرشطة امل  0.5و  1.5ما بني  
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. ويتم التسجيل عىل  "معتم " والثاين قاتم  " مصقول" ، ولكل رشيط وجهان أحدمها المع "البوليسرت"قوية مثل 

ة نظيًفا أي  الوجه القاتم املغطى بطبقة من جزئيات )بودرة( احلديد املوزعة عشوائًيا، ويكون الرشيط يف هذه احلال

ذبذبات  ة إىل بتحويل املواد الصوتي لوعند التسجيل عىل الرشيط يقوم ميكروفون املسج خاليا من التسجيل، 

س  أمام ر أ ا يمر الرشيط موعند  ،س التسجيل املمغنط أ وتنقل إىل ر الصوت،  ةتتنوع شدهتا حسب شد ةكهربائي

ملوجات   ة يضا مطابقأ ةبذبذبات متغري ويستقطبها كسيد احلديد أيؤثر جماله املغناطييس املتغري يف جزئيات  التسجيل

 دارته. إعند   إليه ويمكن االستامع  ، وعندئذ يتم تسجيل الصوت عىل الرشيط  ،الصوت

ثر املجال  يؤفخر آ س أمام رأ الرشيط يمر ، إذ تم عند التسجيل كس ما عوعند إدارة الرشيط لالستامع حيدث 

تتحول يف السامعة إىل   ةخرى عىل الرشيط فيتحول إىل ذبذبات كهربائية متغري أإىل  ة املغناطييس املتغري من نقط

 . ( 9)للصوت األصيل  ة ابقطم ة موجات صوتي

 شكال هي: أفر األرشطة الصوتية يف ثالثة  اوتتو

 رشيط املفتوح ال - أ 

 الكاسيت  -ب  

 خلرطوش ا  -جـ  

 املفتوح: الرشيط  أ (  

قدم حتى   600من   أتبد  ة طوال خمتلفأويصنع ب، open Reelة مفتوح ةوهو عباره عن رشيط ملفوف عىل بكر

ول بقدر  األ؛ رات كويتوافر نوعان من الب ، طول الرشيطل تبًعا ا يًض أ رات بأحجام خمتلفة كعىل ب ويلف  ، قدم 2400

  األرشطة  ف ويستخدم يف ل  بوصات،  7ين بقطر الثا  ، القصرية واملتوسطة األرشطةويستخدم يف لف  ، اتصبو 5

 . ما قطر البكرة فيقاس بالبوصات، أقدامباأل اس ن طول الرشيط يقأويالحظ  ة طويلال

 عوامل هي:  ةوتعتمد املدة التي يستغرقها االستامع إىل الرشيط عىل عد

 أطول. ا  ستغرق وقتً اطوياًل  الرشيطذا كان إف طول الرشيط:  -

 . ل طوأستغرق وقًتا ا ة التسجيل بطيئ ةكانت رسعذا إ  :التسجيل  ةرسع -

 .التي يستغرقها الرشيط  ةارين تضاعفت املدسذا تم التسجيل عىل م إ : ارات التسجيلسعدد م -

  ة ركالرشيط ب ةركويطلق عىل ب  ،يل شغه عليها خالل الت لف حتى يتم  ةضافيإ بكرةوحيتاج الرشيط املفتوح إىل 

واحد حتى يتم التوازن بينهام خالل   جم ن يف حا رتكن تكون البأوجيب  ،ال االستقب ةر كخرى باأل ة ركرسال والباإل

  ه االستقبال ولف  بكرة يدويا يف طرفهتثبيت  ةومن عيوب هذا الرشيط رضور .نقطعا وأ خى  تراإال و يط داره الرشإ

 . ( 10) قبل التشغيل  يةولأ  ةلف
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 : الكاسيت ب(  

  يفظة(، حو)ا داخل غالف من البالستيك  يف كونه حمفوظً إال ال خيتلف رشيط الكاسيت عن الرشيط املفتوح 

يصنع   "دليل " بالرصتني بواسطه  ويثبت طرفا الرشيط (الرصتني)سميان ترتني بكدور الرشيط املمغنط بني يحيث 

الغالف من الداخل بحيث يالمس الرشيط    وجيهز  تني،بني الرص  تامة  ةتحرك الرشيط بسهولوي  يضا،أمن البالستيك  

 . للكاسيت ة مامياأل ةباحلاف ة موجود ة س التسجيل من خالل فتحأر

  ة ن علبإف ، الرشيطبوصات طبقا لطول  7.3الرشيط املفتوح يرتاوح حجم قطرها ما بني  ةبكر تذا كانإو

 . مهام اختلف طوله   ة(بوص x 4 2.5)  ماحلج ةرشيط الكاسيت موحدال

ما  أ  ،الفرد  ةيف التسجيل عليها حسب رغب يةخلالا وتستخدم الرشائط  ية، الكاسيت خال ة رشطأر فاوتتو

 . إليهاعىل الفور يمكن االستامع ة صوات وبرامج جاهزهنا حتتوي عىل تسجيالت ألفإ ة الرشائط املسجل

و يف  أيف املنظامت واهليئات والرشكات  ة عامل السكرتاريأره تستخدم يف  صغ مأرشطة كاسيت يضا أ كام تتوافر 

  ةما عليها واستخدامها مرحمو  ةبسهول رشطةومتتاز هذه األ ة،حارضات الدراسيامليف و ةجمال اللقاءات الصحفي

خر لصغرها  نقلها من مكان آل ةمكانيإ عن فضاًل  ة،و البطاريات اجلافأ يتشغيلها بالتيار الكهربائ وإمكانية خرى،أ

لنسخها   ة جهزأ د مع توافر يو حقائب ال أوالتي قد يوجد منها ما يمكن وضعه يف اجليب  هتا، جهزأولصغر حجم 

 . (11)كثر من رشيط يف وقت واحدأبشكل يسمح بنسخ  

 : خلرطوش جـ( ا 

  9.5وتكون رسعته  ة(،بوص م )ربعم 6.3عرض بمايكون  وعادةمن الكاسيت  ا قل استخدامً أخلرطوش ا

  ه تشغيل  ولذلك يعاد البكرة؛نه غري مثبت عىل إف ةواحد ةنه يلف عىل بكروأل ة،يف الثاني ةبوص  ¾ يأ ،ةثانيسم/ 

 .( 12)زواج للتسجيل املجسمأ ةربعأو أمسارات للتسجيل  ةوحيتوي هذا النوع عىل ثامني ا،تلقائيً 

 ة:صوتيال mp3ملفات ( 3

الصوتية من أهم أنواع التكنولوجيا التي طورت امللفات الصوتية، حيث تساعد يف   mp3ُتعد تكنولوجيا الـ 

تقليل الذاكرة املستخدمة لتخزين امللفات الصوتية بطريقة ال تؤثر عىل نقاء ووضوح الصوت، وبالتايل ُيمكن التأكيد  

  14ملليزر بمقدار يصل إىل هو ضغط امللفات الصوتية الرقمية املخزنة عىل القرص ا  MP3عىل أن اهلدف من نظام 

ميجابايت، وذلك يف غضون دقائق بداًل    3ميجابايت من التسجيل عىل القرص املليزر إىل  32مرة، إذ ُيمكن حتويل 

 من ساعات. 
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حد برامج  أاستخدام  ،  عىل احلاسوب منها عىل سبيل املثال  MP3وهناك العديد من املزايا للتعامل مع ملفات  

حتويل ملفات قمنا   ، أى:و العكس أ MP3إىل ملفات  القرص املليزرلف الصويت عىل حترير الصوت لتحويل امل

يضا نسخ  أمكن ويُ  ،رلز املي القرص عىل  ة نرتنت عىل جهاز احلاسوب وحتويلها إىل ملفات صوتيتحميلها من اإلب

تخدام برامج  ويمكن كذلك باس  ،ليزر وتشغيلها عىل احلاسوب  ةسطوانإعىل    mp3ق  س بن   ةف املحتويات الصوتيآال

 . و دمج أو حذف التشويش والضوضاء أ  ،و تكبريأ ة و زيادأ ةضافإحترير الصوت عمل املونتاج املطلوب من 

إىل برنامج خاص نحمله عىل جهاز احلاسوب   ة حيتاج يف البداي mp3بنظام  ة وقد كان تشغيل امللفات الصوتي

 Media)برنامج  (Real Player)تستطيع معظم مشغالت الصوت مثل برنامج  حالًيا  ولكن  ، سامع هذه امللفاتل

Player)  الشهريين تشغيل ملفاتMP3 (13 ) . 

 :فالم األ(  4

رشيط  )عىل رشيط فيلم شفاف  ا سي  أا ر ترتيب   ةمن الصور مرتب  ةابعتمت ةعن سلسل ةالفيلم السينامئي هو عبار

  ة عىل الشاش  هعند عرض  ةوتظهر الصور متحرك   ا،و عىل اجلانبني معً أ  هيحد جانبأو ثقوب عىل  ذ  ولوز(  سيلمن ال رقيق  

التوافق    ةقد يضاف التسجيل الصويت بعد ذلك مع مراعا   و أ  ،عليه   ة ويتم تسجيل الصور الصوتي  ة،الصحيح  ةرسعالب

 الزمني بني الصوت والصورة. 

هنا تتفوق عىل غريها من املواد  أ عىل املشاهدين  ة فالم السينامئي ثر األأجريت عىل أ ثبتت البحوث التي أولقد 

عنارص    ةعىل ثالث  حتوائها وال  ه،هالتي تشد انتبا   ةخلاصا بيتها  اذثر الذي ترتكه لدى املشاهد جليف األ  ة البرصي  ةالسمعي 

متوازن  وظيفها بشكل فني مدروس  ووت   ة، جمتمع   ة ن وجود هذه العنارص الثالثأو  ، والصوت  ة، واحلرك  ة، هي الصور

م  ي مهها التعلأمن  ةيف ميادين عد ة فالم السينامئياأل تلذلك استخدم  ، ت املعلومات واحلقائق يف ذهن املشاهدثبي

  ة متعدد  أساليب وسائل وبواحلقائق    األفكارهنا تعرض  إ حيث    ،  عن الرتفيهفضاًل   ، عالمواإل  ، والبحوث  ،والتدريب 

ا من  ثرً أ شد أوان التي تشد انتباه املشاهد وتكون لاالو ة املوسيقيو ةاستخدام املؤثرات الصوتي الصورة، كإىل جانب 

 ة. املكتوب ةالكلم

 : نواع حسب عرض الفيلم الذي تصور عليه وهي أ ةإىل عد ة فالم السينامئيوتنقسم األ

 م م   35فالم مقاس  أ ( أ 

املشاهدين،  وهي األفالم الروائية الطويلة التي تعرض يف دور العرض العامة، ويشاهدها عدد كبري من 

 ويوجد ثقوب عىل امتداد جانبيها.
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 مم   16فالم مقاس  ب( أ 

وهي األفالم التي تتناول موضوعات علمية أو تعليمية عادة، وتستخدم يف املدارس واجلامعات واألندية  

الصغرية، وتعرض ملجموعة حمدودة نوًعا ما من املشاهدين، وهذه األفالم قد تكون صامتة أو ناطقة، ويتم عرضها  

 بواسطة أجهزة بسيطة غري معقدة يمكن ألي فرد استخدامها بعد تدريب رسيع. 

 ة( العادي )   ة املعياري   م م   8فالم  ج( أ 

كان  أسواء و ط لتسجيل الصوت عىل جانب منها غن برشيط ضيق مم أو مزودة  ة فالم صامتوقد تكون هذه األ

يف   هوتستخدم هذه  األفالم من جانب اهلوا .فقط  حافتيهحدى  إنه توجد ثقوب عىل امتداد إف صامًتا  ناطًقا أم  الفيلم

  ة صغري ةعىل جمموع ةبسيط ةجهزأ  ةويتم عرضها بواسط ة،والعائلي ةباملناسبات الشخصي ةخلاصاتسجيل اللقطات 

  ة و قاعأ  ةا يف صاللذلك ال يمكن عرضه ة؛ املعروض ةمن عيوب هذه  األفالم صغر حجم الصور و ، من املشاهدين

 . (14)من املشاهدين ة كبري ة عىل جمموع ةواسع

 (الفيديو) ةالتسجيالت المرئي(  5

بدأت التجارب األوىل عىل اإلرسال التليفزيوين يف العرشينيات من القرن املايض بالواليات املتحدة وإنجلرتا  

م، ثم انتقل بعد ذلك إىل دول  1931وفرنسا حتى أمكن نقل والتقاط الصور التليفزيونية بالواليات املتحدة عام 

واسع مل يتم إال يف أوائل اخلمسينيات حني ُبدئ يف إنتاج    أوروبا، خصوًصا إنجلرتا وفرنسا، إال أن انتشاره عىل نطاق

أجهزة االستقبال التليفزيوين بكميات جتارية، وانتشار حمطات اإلرسال التليفزيوين التي كانت تبث الصور باللونني  

ا مل تنفذ  م نجحت التجارب التي أجريت يف بث الصور التليفزيونية امللونة، إال أهن1953األبيض واألسود. ويف عام  

ومنذ ذلك التاريخ تقدمت صناعة التليفزيون تقدًما كبرًيا، ودخل الرتانزستور جمال تصنيع    ، م1960إال يف أوائل عام  

التليفزيون، وأدى صغر حجمه ورخص ثمنه إىل انتشاره انتشاًرا كبرًيا حتى ال يكاد خيلو ببيت أو مكان من وجود  

 جهاز تليفزيون. 

إم سكوتش   3ربامج التليفزيونية رشيط ممغنط اخرتعه باحثان من مؤسسة وقد استخدم يف تسجيل ال

مرت، وزنته عرشة كيلو    800( بوصتني، وبلغ طوله ما يقرب من  179األمريكية، وبلغ عرض أول رشيط )أسكوتش  

 جرامات. 

 حمطات  ولقد ساهم هذا االخرتاع يف حل كثري من املشكالت الفنية التي كانت تواجه الفنيني والعاملني يف

التليفزيون، حيث أمكن بواسطة تسجيل الصوت والصورة وعرضه واالنتهاء من التسجيل، دون حاجة إىل حتميض  

ن يف الوقت   وطبع كام هو احلال يف األفالم السينامئية، كام يمكن حمو ما سجل عليه وإعادة تسجيله مرة ومرات، وُيمكِّ
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مما يتيح للمخرج أن خيتار منها أو يمزج بينها قبل تسجيلها،   نفسه من مراقبة الصوت والصورة يف أوضاع خمتلفة 

 (. Montiorوذلك باستخدام جهاز املرقاب )

وباستخدام ُمسجل الفيديو يمكن تسجيل الربامج التليفزيونية املذاعة، أو احلصول عىل برامج جاهزة،  

واحد، وترى الصورة مع  ومشاهدهتا يف أي وقت. ويقوم مسجل الفيديو بتسجيل الصوت والصورة يف وقت 

الصوت عند مشاهدهتا يف تزامن تام، وتتوافر التسجيالت املرئية بأحجام وأشكال خمتلفة، وهي مثل األرشطة  

الصوتية توجد عىل شكل بكرات أو كاسيت أو خرطوش أو قرص )إسطوانة(.. ويرتاوح زمن تشغيلها بني عدة  

 (. 15دقائق وأربع ساعات أو أكثر) 

 اع من أرشطة الفيديو هي: وتوجد ثالثة أنو

 أ ( رشيط الفيديو البكرة. 

 ب( رشيط الفيديو الكاسيت. 

 جـ( رشيط الفيديو اخلرطوش. 

 أ ( رشيط الفيديو البكرة. 

وهو عبارة عن رشيط ملفوف عىل بكرة، وخيتلف عرضه من نوع إىل آخر، وتوجد أرشطة بعرض بوصتني،  

ط بعرض بوصتني لتسجيل النسخ األصلية يف  بوصة، ويستعمل الرشي ¼بوصة،  ½بوصة، بوصة،  1½

بوصة فيستخدم يف الدوائر التليفزيونية املغلقة. وعادة ما تستخدم   ½استديوهات التليفزيون، أما الرشيط عرض 

 الرشيط عرض بوصة واحدة إلنتاج نسخ من األرشطة األصلية.   " االستديوهات"

 ب( رشيط الفيديو الكاسيت. 

بوصة، ويدور الرشيط من    ¾أو  ½الفيديو كاسيت عبارة عن رشيط حمفوظ داخل علبة بالستيك بعرض 

بكرة إىل بكرة داخل العلبة، وهلذا فإنه يمكن إخراجه من اجلهاز يف أي وقت، حتى وإن مل ينته تشغيله بالكامل، أو  

كبرًيا يف تكنولوجيا تسجيالت الفيديو لسهولة    إعادة لفه مرة أخرى. وُيعد إنتاج هذا الرشيط طفرة واسعة ـ وتقدًما 

استخدامه، حيث ال يتطلب مهارات خاصة لالستعامل، وهو أقل عرضة للتلف أو التمزق لوجوده داخل غطاء من  

 البالستيك، ولذلك فإن اليد أو األصابع ال تلمسه مطلًقا. 

 .  Cartridgeجـ( رشيط الفيديو  اخلرطوش  

مثله يف   – يتكون الفيديو اخلرطوش من رشيط ملفوف عىل بكرة واحدة داخل غطاء )علبة( من البالستيك 

وعند وضع العلبة يف جهاز تسجيل الفيديو وتشغيله، يتم خروج الرشيط من العلبة    – ذلك مثل اخلرطوش الصويت  



 299  السويفيد . ناهد 

 

الرشيط ملفوف عىل بكرة واحدة، فإنه  ويدور يف مساره املحدد آليا إىل أن ينتهي عرض الرشيط بكامله، وحيث إن 

 . (16)ال يمكن إخراجه من جهاز التسجيل إال بعد مرور الرشيط بكامله وعودته إىل العلبة البالستيك املحفوظ هبا 

 Videodiscالفيديو ديسك )قرص الفيديو(  – 6

األقراص   مل تقف تطورات التسجيالت املرئية عند حد أرشطة الفيديو، وإنام تعدهتا إىل استخدام

)اإلسطوانات( للتسجيل املرئي، ويعد الفيديو ديسك من أحدث أنواع التسجيالت املرئية، وقد بدأ ظهوره يف  

، ولكنه مل ينترش إال يف الثامنينيات من القرن املايض عندما ُطورت األجهزة الالزمة لتشغيله، وهو  1978أواخر عام 

 من سامعه فقط، فإنه يمكن سامعه ورؤيته مًعا كالرشيط املرئي متاًما،  يشبه القرص الصويت إىل حد كبري، إال أنه بداًل 

 حيث إنه حيتوي عىل إشاريت الصوت والصورة اللتني يمكن مشاهدهتام وسامعهام عىل شاشة التليفزيون امللون. 

  12ويصنع قرص الفيديو من خامة بالستيكية مغطاة بطبقة من مادة خاصة ذات حساسية عالية، ويبلغ قطره  

بوصة، ويتم التسجيل عىل وجهيه، ويستغرق تشغيل كل وجه ساعة كاملة، ويستخدم يف تشغيله جهاز يشبه احلاكى  

)الفونوغراف( إال أنه خيتلف عنه يف عدم استخدام اإلبرة العادية التي تستخدم مع األقراص الصوتية، ولكن يتوىل  

 عرض عىل شاشة التليفزيون. شعاع من الليزر قراءة املادة املسجلة عىل القرص الذي ي

وملا كان قرص الفيديو ال يستخدم يف تشغيله إبرة متر عليه؛ لذا فإنه ال يتعرض لالحتكاك الذي يتعرض له  

القرص الصويت، وبالتايل ال حتدث به أية خدوش تؤدي إىل تلفه مهام تعددت مرات عرضه، وعىل الرغم من  

يو، إال أن له عيًبا كبرًيا يتمثل يف عدم إمكانية التسجيل عليه، مثله يف  املميزات العديدة التي يتميز هبا قرص الفيد

ذلك مثل القرص الصويت، حيث إن املادة املسجلة عليه تبقى إىل األبد، وال توجد إمكانية ملحوها وتسجيل مادة  

 . ( 17) تفيدأخرى عليه، بخالف الفيديو الذي يمكن حمو املادة املسجلة عليه، وتسجيل أخرى حسب رغبة املس

 ( األقراص المليزرة:7

سواء    –وهي من الوسائط احلديثة الختزان املعلومات، وحتمل كميات ضخمة من البيانات يف أشكال خمتلفة  

سم، تعتمد  12وهي عبارة عن أقراص مسطحة مستديرة بلون فيض ال يزيد حجمها عن    –نصية أو سمعية أو مرئية  

املعلومات عليها، وتقرأ بواسطة جهاز حاسوب يرتبط به جهاز قارئ  عىل تكنولوجيا أشعة الليزر يف ختزين 

( ويطلق عليها األسامء التالية: األقراص املكثفة أو املكتنزة املضغوطة، أو األقراص  CD-Room Driveاألقراص )

 . ( 18)الضوئية، أو األقراص الفضية

 ( المصغرات الفيلمية:8

( وتعني األشكال الصغرية،  Microformsالكلمة الالتينية )املصغرات الفيلمية اصطالح عام جاء من 

وُيطلق املصطلح عىل كل أشكال التسجيل أو النسخ املصغر، وهو تقنية استنساخ الوثائق بدرجة تصغري عالية،  
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بحيث إهنا حتتاج إىل أجهزة تكبري لقراءهتا، ويف تعريف آخر هي من املواد والوسائط البرصية التي تستنسخ عليها  

لكتب والدوريات والوثائق املختلفة بصورة مصغرة جًدا بحيث ال يمكن قراءهتا يف حجمها املصغر وبالعني  ا

( Readersاملجردة، وبالتايل إعادهتا إىل حجمها واستنساخ صورة ورقية عنها إال بواسطة أجهزة القراءة ) 

الدقيق، وهو يعمل عىل اختصار طول   واالستنساخ اخلاصة هبا، ويعتمد إعداد املصغرات الفيلمية عىل التصوير 

الصفحة من صفحات أي مطبوع إىل أقل من الطول األصيل للمطبوع دون التأثري عىل درجة وضوح قراءة النص.  

ومن املهم أن تفرق بني نوعني من التصوير أوهلام التصوير الدقيق والذي يستخدم يف إعداد املصغرات، وثانيهام 

 إىل تكبري األجسام الدقيقة عن طريق امليكروسكوب وتصويرها.  التصوير املجهري، الذي هيدف

وقد أصبحت املصغرات الفيلمية إحدى الوسائل احلديثة التي تستخدمها دور األرشيف واألجهزة احلكومية  

واملؤسسات االقتصادية للمحافظة عىل وثائقها األصلية من التلف أو العبث، وأصبحت هلا احلجية القانونية وفق  

 (. 19طات معينة حتميها من التزوير بدور املحاكم)اشرتا

 رابًعا: أساليب الصيانة واحلفظ:

من املهام األساسية ملراكز األرشيف السمعبرصي صيانة وحفظ األوعية السمعبرصية اللذين ُيعدان جانبني  

احلفظ  "الدوىل للحفظ  متكاملني حلاميتها من التلف والتدهور الذي تتعرض له بمرور الوقت، ووفًقا لتعريف املعهد  

يعنى هتيئة الظروف املحيطة بالوثائق سواء أثناء تواجدها باملخزن، أو حتى بني أيدي األرشيفيني والباحثني بام  

يضمن سالمتها من أية إصابات أو تلفيات، ويف نفس الوقت منع انتقال العدوى من املواد املصابة إىل أخرى غري  

 (. 20)"يعني معاجلة وإزالة اإلصابة التي حدثت فعاًل لبعض املوادمصابة، يف حني أن مفهوم الصيانة 

 وسنتناول يف السطور التالية صيانة وحفظ كل نوع من أنواع املواد األرشيفية السمعبرصية: 

 أ( صيانة وحفظ اإلسطوانات.

اإلسطوانات أو األقراص حساسة للحرارة والرطوبة واألتربة وسوء االستعامل؛ ألهنا مصنوعة من  

البالستيك، مما يؤثر عىل جودة التسجيل ونقاوته، كام أهنا غالية الثمن، ومن هنا تأيت أمهية املحافظة عليها، هلذا جيب  

مراعاة رشوط السالمة يف االستعامل من حيث عدم محل اإلسطوانة وملسها بشكل خاطئ، وإنام تناوهلا من احلافة  

عىل جهاز اجلراموفون، أو رفع اإلبرة قبل توقف اإلسطوانة، أو    حتى ال تظهر البصامت عىل األخاديد، وعدم تركها 

سحب اإلبرة عىل سطح اإلسطوانة، والتأكد من نظافة قرص اجلراموفون، وتوافق رسعته مع الرسعة املحددة  

  لإلسطوانة، والتأكد من مطابقة حجم اإلبرة حلجم األخاديد الصوتية باإلسطوانة، وعدم ترك اإلبرة عىل اإلسطوانة 

 (. 21بعد االنتهاء من التشغيل)
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ويفضل أن حتفظ اإلسطوانات داخل حافظة ورقية أو مغلف من الورق املقوى وليس من البالستيك،  

وحيميها من الداخل غالف من الورق اخلفيف، والغالف اخلارجى من الورق املقوى الذي تلصق عليه القصاصات  

من البيانات الرضورية، ويفضل عرض اإلسطوانات بشكل واضح    احلاملة لبيانات حمتوى اإلسطوانة واملدة وغريها 

لسهولة استعراضها، أو حتفظ جانًبا عىل الرفوف بشكل متجاور، وال تظهر إال كعوهبا، التي يكتب عليها رقم  

التصنيف، وحتفظ  اإلسطوانات يف جو معتدل حيث إهنا قابلة للتمدد إذا تعرضت ألشعة الشمس املبارشة أو ألي  

حراري آخر، كام تسبب احلرارة التواء اإلسطوانات وعدم استوائها مما يسبب تشوها يف التسجيل الصويت  مصدر 

وتلف اإلبرة مما يسبب عدم نقاء الصوت؛ لذلك جيب حفظ اإلسطوانة فور االنتهاء من إدارهتا يف غالفها الكرتوين  

ام جيب عدم وضع اإلسطوانات فوق بعضها  أو يف األلبوم اخلاص هبا إذا كانت ضمن جمموعة من اإلسطوانات، ك

البعض بشكل أفقي عند احلفظ؛ ألن ذلك يؤثر عىل استوائها، ومن األفضل حفظها بشكل رأيس عىل الرفوف، أو  

 (. 22ترتيبها عمودًيا يف أدراج، كام يراعى تنظيفها من األتربة باستخدام فرشاة ناعمة)

 ب( صيانة وحفظ األشرطة الصوتية:

ط الصويت مصنوع من مادة البوليسرت مع طبقة من أكسيد احلديد والكروم، لذا جيب التأكد من  بام أن الرشي

األرشطة، ومدى التصاق األكسيد هبا، ومدى كثافته، هلذا ال بد من لف الرشيط هبدوء، واحلرص    " مط"عدم قابلية  

ا ملنع التشويش وتداخل األ صوات مغناطيسًيا، وصيانة األرشطة  عىل عدم ثنيه أو طيه، وجيب تشغيل األرشطة دوري 

وحفظها بعيًدا عن األتربة والغبار، وتنظيفها باستمرار، والتأكد من عدم تعرض األرشطة للمجاالت املغناطيسية  

. وتزداد أمهية القصاصات اإلرشادية الالصقة يف حالة األرشطة  ( 23)التي قد تتكون من استخدام املكانس الكهربائية

ى شكل آخر من أشكال املواد األرشيفية السمعبرصية، لذلك فإن وجود بيانات بمحتوى  الصوتية أكثر من أ

الرشيط، وطبيعة التسجيل، وكذلك طول الرشيط واملقصود بالطول )املدة الزمنية التي يستغرقها الرشيط وليس  

حلاميتها من األتربة،    الطول الفعيل(، وحتفظ هذه األرشطة بعد تصنيفها يف علب خاصة عادة ما تكون من البالستيك

ل كل ثالثة إىل أربعة   وتوضع رأسًيا يف دواليب أو أدراج أو رفوف خاصة، وحتفظ بعيًدا عن احلرارة والرطوبة، وُتشغَّ

 . ( 24)شهور لضامن عدم التصاقها، ولتهويتها 

 جـ( صيانة وحفظ التسجيالت المرئية:

العلب الكارتونية أو البالستيكية اخلاصة هبا  من الرشوط األولية حلفظ أرشطة الفيديو كاسيت وضعها يف 

فور االنتهاء من عرضها بام يضمن عدم تعرضها لألتربة أو التلف، ثم ترتيبها يف أماكنها عىل الرفوف، أو وضعها  

يف اخلزائن اخلاصة، ويراعي وضعها عمودًيا حتى يمكن قراءة الرشيط، واملدة التي يستغرقها، وموضوعه، ورقمه،  

وين هذه البيانات عىل جانب الغالف أو احلافظة ويظهر كأنه كعب كتاب حتى يمكن االستدالل عليه  إذ يتم تد
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برسعة أما بالنسبة ألقراص الفيديو فتحفظ يف وضع عمودي )رأيس( بعد وضعها يف غالف رفيع أواًل، ثم غالف  

عدم وضع أقراص الفيديو فوق   سميك من الكارتون، وحتفظ أحياًنا يف ألبومات ُمعدة هلذا الغرض وجيب مراعاة

بعضها البعض إذ إن ذلك يؤثر عىل حفظ األقراص واستوائها مما قد يتسبب يف التوائها وتعرجها مما جيعلها غري  

 صاحلة لالستخدام، وبصفة عامة يمكن إتباع اإلجراءات التالية للعناية بأرشطة الفيديو كاسيت: 

 احلرارية كاملدافئ احلرارية وغريها.  إبعادها عن أشعة الشمس املبارشة أو املصادر  -

إبعادها عن املجاالت املغناطيسية التي قد تؤدي إىل حمو الرشيط املرئي، أو تشويه التسجيل، لذا فإنه  -

 جيب عدم وضعها بالقرب من أجهزة التليفزيون أو أجهزة التسجيل. 

السقوط عىل األرض مما يؤدي إىل  تداوهلا برفق، ومحلها بعناية حتى ال تتعرض للهزات العنيفة أو  -

 تلفها أو كرسها. 

 مراعاة حفظها بعيًدا عن الرتاب أو الغبار أو الرطوبة.  -

احلرص عىل إعادة الرشيط إىل بكرته األصلية قبل استعامله مرة أخرى حيث إن الرشيط يتحرك من   -

 . ( 25)اليسار إىل اليمني لذا جيب لفه عىل البكرة اليرسى، أي بكرة اإلرسال

 صيانة وحفظ  األفالم د(

تشمل  األفالم مجيع أشكاهلا الصامتة والناطقة واملتحركة والرشائح والفيلامت، وجيب صيانة  األفالم بشكل  

مستمر، والتأكد من رشوط احلفظ اجليدة، ومن أهنا بعيدة عن أشعة الشمس املبارشة، وعن املواد الكياموية، وإبعادها  

يفزيونات أو أجهزة التسجيل أو السامعات، وجيب تداوهلا برفق ومحلها بعناية حتى  عن املجاالت املغناطيسية كالتل

ال تتعرض للهزات العنيفة أو للسقوط عىل األرض، وعدم استخدامها لفرتات طويلة، وجيب إعادة لف الرشيط  

طية  األفالم املسطحة  بعد االستعامل إىل وضعه األصيل واملحافظة عىل طبقة املستحلب التي تغطي الفيلم، كام تتم تغ

بنوع خاص من الزجاج حتى ال حيدث ما يسمى بقوس قزح يف حالة ترسب قطرات من املياه بني الزجاج والفيلم،  

وفحص  األفالم بني الفرتة واألخرى لصيانتها وتنظيفها من الغبار واألتربة بقطعة قامش خاصة، وتناوهلا بالطريقة  

من أهنا ملفوفة جيًدا، وإصالح أي تلف أو فساد يف الفيلم أواًل بأول،  الصحيحة وبأطراف األصابع، والتأكد 

واستبدال األرشطة التالفة وتبديلها عند الرضورة بنقل املواد منها إىل أفالم جديدة، وعادة ما حتفظ  األفالم يف علب  

واليب وخزائن خاصة  معدنية خاصة يمكن وضعها عىل الرفوف، وجيوز حفظ  األفالم عىل الرفوف العادية أو يف د

مم، وجيب مراعاة املكان املناسب بعيًدا عن احلرارة يف درجة    35هبا؛ ألن وزن األفالم القديمة ثقيل، خصوصا أفالم  

 . ( 26)%( بعيًدا عن األتربة أو أي مصدر مغناطييس50درجة( والرطوبة )حواىل  25-20حرارة ثابتة ما بني )
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 الميكروفيلم والدعائم: هـ( صيانة وحفظ 

( ألن رشوط  CDو  DVDجيب ختصيص قاعة حلفظ امليكروفيلم وكل أنواع الدعائم )األقراص املليزرة 

درجة مئوية بالنسبة   18احلفظ ختتلف عن املناخ املفضل حلفظ الورق، إذ حددت املقاييس يف قاعات األرشيف بـ 

املقاييس عندما يتعلق األمر بحفظ امليكروفيلم والدعائم، أي  % بالنسبة لكمية الرطوبة، وتتغري هذه 50و للحرارة، 

%، وينبغي اقتناء  40درجة مئوية، وكمية الرطوبة  15جيب أن تكون الرشوط املناخية كالتايل: درجة احلرارة 

امليكروفيلم اجلديد بضامن سنتني قبل استعامله، ووضع آلة امتصاص الرطوبة الزائدة يف قاعة حفظ امليكروفيلم  

-CDواألوعية، وجيب مراقبة  األفالم دورًيا، وإعادة غسلها مرة كل مخس سنوات، كام جيب مراجعة كل الدعائم )

DVD( دورًيا وحتويلها إىل أوعية جديدة مرة كل مخس سنوات )Migration  ولضامن حفظ األرشيف يف املدى )

(، وحتويل  CD(، أي حتويل امليكروفيلم إىل ) CDالطويل ينبغي االعتامد عىل شكلني بداًل من واحد: امليكروفيلم و)

(CD  إىل امليكروفيلم، مع جتنب وضع أي مادة أرشيفية أو غريها فوق األرض مبارشة، وجيب رفع كل املواد مسافة ) 

سم فوق األرض لتجنب أرضار ترسب املياه، كام جيب حفظ  األفالم مهام كان نوعها يف أماكن خاصة ومعزولة  5

املستعملة حاليا إلنقاذ  األفالم   " البوليسرت"انتشار التعفن، كام جيب حتويل كل  األفالم إىل مادة  عن بعضها لتجنب

 . ( 27) املتعفنة

 متطلبات الصيانة واحلفظ:

يمكن القول إن متطلبات صيانة وحفظ املواد األرشيفية السمعبرصية من األرضار واإلصابات التي قد تلحق  

ي يمكن أن تتسبب يف إحداث هذه األرضار، وهذه العوامل ُيمكن تقسيمها عىل النحو  هبا تتحدد بإبراز العوامل الت

( العوامل  4(  العوامل األمنية والكوارث العارضة. ) 3( العوامل البيولوجية. ) 2( العوامل الطبيعية. )1التايل: )

 البرشية. 

داخلة يف تكوين وتصنيع الوعاء  وترتبط العوامل السابقة وتتفاعل مع العنارص العضوية )املادة اخلام( ال

السمعبرصي، فمن املعروف أن أي مادة تتكون من عنارص ثالثة، صلبة وغازية وسائلة، تتفاوت نسبتها من مادة  

ألخرى، كام تتفاوت جودهتا، والتي عىل أساسها تتحدد الصفات الطبيعية ألي كيان، ويتحدد معها مدى ثباته  

وقع املواد األرشيفية السمعبرصية من بني هذه العنارص لوجدناها تتكون من  ومقاومته وحتمله، ولو نظرنا إىل م

 اآليت: 

وتصنع هذه الرشائط  من: مادة البوليسرت البويل )املطاط( +   بكرات( –خرطوش  -الرشائط )الكاسيت  -

% + كحول  58كلوريد البولفنيل ) للحصول عىل اللزوجة املطلوبة + زنك(، ونوع ثان من )دقيق اخلشب بنسبة 
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%(، ونوع آخر من )رقائق القصدير أو  1% + أصباغ بنسبة 15%+ فينول فورمالدهيايد بنسبة 26أثينول بنسبة 

 االلومنيوم + زنك + كربون + صمغ(   سيليكات

 : صنعت يف البداية من: شمع + زنك + صمغ.اإلسطوانات -

: وهي ثالثة أنواع؛ النوع األول من: البالستيك + طبقة معدنية من األلومنيوم  األقراص املدجمة )املليزرة( -

، والنوع الثالث: من البالستيك  + ورنيش سائل لزج، والنوع الثاين: من البالستيك + طبقة من الفضة + سيلكون

 (. 28+ طبقة من الذهب + سيلكون)

، ثم  1951وحتى عام  1889مم للسينام سنة 35 : استعملت مادة السيلولوز نيرتات إلنتاج األفالم األفالم   - 

 منع استعامهلا يف بداية اخلمسينيات نظًرا خلطورته، فهي ُتعد مادة غري مستقرة. 

درجة مئوية، أضف إىل هذا عدم   40إنذار، خصوًصا إذا وصلت احلرارة إىل  ُيمكن أن تشتعل دون سابق

إمكانية إطفاء احلريق ألن املادة تنتج غازات سامة لإلنسان ُتغذي احلريق، وتم استبدال هذه املادة اخلطرية بامدة  

، وتنبعث منها رائحة  السيلولوز أسيتات األكثر استقراًرا وغري السامة، ولكن يمكن أن يصيب التعفن هذه املادة

تشبه رائحة اخلل، وهي عالمة التعفن والضياع يف املدى القصري، وينبغي حتويل كل  األفالم إىل مادة البوليسرت  

 (. 29املستعملة إلنقاذ األفالم املتعفنة، كام ينبغي التخلص من أفالم النيرتات بعد عملية التحويل إىل مادة البوليسرت)

دم رشًحا للعوامل السابقة، وكيفية تأثري كل منها عىل املواد األرشيفية السمعبرصية،  ويف السطور التالية نق

 واملتطلبات واإلجراءات الالزمة للحامية منها: 

 العوامل الطبيعية:  – 1

وهي عوامل احلرارة والرطوبة، واإلضاءة، واهلواء، وهذه العوامل هلا تأثري واضح عىل التسجيالت  

 يىل:  السمعبرصية، وذلك كام 

ومن املهم جدا احرتام درجة احلرارة املناسبة، ونسبة الرطوبة املالئمة   (:30أ ( درجة احلرارة ونسبة الرطوبة)

 املعمول هبا داخل املخازن بشكل دائم، وجتنب التغيري املفاجئ، ألنه يلحق الرضر باألرشيف.

 كل وعاء: وفيام يىل جدول يوضح طبيعة الوعاء ودرجة احلرارة ونسبة الرطوبة ل

 طبيعة الوعاء  درجة احلرارة  نسبة الرطوبة

40%  -  50% 18  oC – 20 oC  األوعية املمغنطة 

20%  -  50% 15 oC – 25 oC  األفالم 

40%  -  50% 18 oC األقراص الضوئية 

35% 18 oC املصغرات الفيلمية 

40% 18 oC  األفالم الفضية 
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والتحكم يف نسبة الرطوبة جيب مراعاة وتوفري اإلجراءات واملتطلبات  ولتجنب ارتفاع درجة احلرارة 

 : (31)التالية

 البعد عن مصادر احلرارة املختلفة.  -

 استخدام جهاز ألرتمومرت لقياس درجة احلرارة باملكان. -

استخدام تكييف اهلواء عن طريق أنابيب تزود هبا القاعات بواسطة فتحات يف اجلدران خيرج منها   -

ساخن ويدور يف احلجرة ثم يسحب مرة أخرى لتسخينه، وهو نظام يعطي فرصة لتجديد  اهلواء ال 

 اهلواء وهتوية القاعات. 

 وضع الفيش اخلارجية يف مكان سليم حتت األرض.  -

استخدام رقائق البالستيك واأللومنيوم يف مواد البناء، وأيًضا استخدام أنواع الزجاج لالحتفاظ   -

 بدرجة ثابتة. 

 الرطوبة ينبغي اتباع اإلجراءات التالية:  وللتحكم يف نسبة

 –القرب من املناطق املطلة عىل املياه  –البعد عن مصادر املياه املسببة للرطوبة )مثل: دورات املياه  -

 جتنب األمطار(. 

 التهوية اجليدة من خالل نوافذ وممرات.  -

رذاذ بخار املاء الدقيق  استخدام أجهزة رفع الرطوبة يف حالة نقصها، وهي عبارة عن جهاز ينرش  -

جًدا يف اهلواء اجلاف، أو استخدام املواد الكيامئية التي تتمتع بالقدرة عىل امتصاص بخار املاء الدقيق  

جًدا من اهلواء اجلاف، وتقلل نسبة الرطوبة العالية مثل مادة كلوريد الكالسيوم، فضاًل عن استخدام  

 أجهزة تكييف اهلواء. 

 رت لضبط نسبة الرطوبة. استخدام جهاز اهليجرومي  -

يوجد نوعان من اإلضاءة: اإلضاءة الطبيعية واإلضاءة الصناعية وكالمها يؤثر سلبا عىل   :(32)ب ( اإلضاءة

 األرشيف السمعبرصي  عند عدم احرتام املقاييس لكن بأرضار متفاوتة اخلطورة حسب كل نوع: 

د عىل عدم ظهور الفطريات فهي يف الوقت  اإلضاءة الطبيعية )أشعة الشمس(: إذا كانت أشعة الشمس تساع

نفسه تساهم بشكل كبري يف ارتفاع درجة احلرارة وانخفاض نسبة الرطوبة داخل املخازن مما يفقد الوعاء ليونته، ألن  

أشعة الشمس تؤدى إىل تنشيط تفاعالت كيميائية خطرية وخصوًصا إذا أضيفت هلا عوامل أخرى كنوعية وتركيبة  

 تركيبة اهلواء. الوعاء والغبار و 

: يفضل املختصون استخدام الضوء الصناعي مع احرتام املقاييس املعمول هبا عىل أال تزيد  اإلضاءة الصناعية

لوكس، فارتفاعها يؤثر عىل األرشيف، ومن األفضل الدمج بني اإلضاءة الطبيعية   50اإلضاءة الصناعية عن 

 والصناعية. 
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 : (33)توفر املتطلبات التاليةولتجنب اإلضاءة الضارة جيب أن تراعى وت

أن يكون تصميم أو وضع النوافذ )الشبابيك( ليس يف اجتاه الشمس، كام جيب جتنب الفتحات عىل   -

 الوجهات اجلنوبية. 

 استخدام الستائر املعدنية.  -

 كمعازل ملرور األشعة الضوئية فوق البنفسجية.  "األوبال"استخدام زجاج   -

ع استخدام مرشحات خاصة هبا المتصاص األشعة قصرية  عدم تركيز اإلضاءة يف مكان واحد، م -

 املوجة. 

ينبغي محاية اهلواء من الوسائل احلاملة لألتربة والغازات الكربيتية وغري الكربيتية، وهي   : (34)جـ( اهلواء

دمحة  ملوثات رسيعة االنتشار من مكان آلخر، وتزيد كلام قلت كثافتها وزاد حجمها، وهذا هو احلال يف املناطق املز

 والصناعية، وهذه امللوثات حتدث أرضاًرا بالغة باألوعية األرشيفية السمعبرصية، وهي عىل النحو التايل: 

: ومنها غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج من عوادم السيارات واملصانع واالحرتاق، والذي  الغازات -

ن حامض  يتحد مع بخار املاء يف اجلو ويتفاعل مع العنارص العضوية للوسيط السم عبرصي فيكوِّ

الذي يتأكسد ويسبب بقع الصدأ التي تقلل من   " غاز النيرتوجني"الكربيتيك املدمر، وأيًضا 

انعكاس مادة الليزر عىل األقراص مما جيعلها غري قادرة عىل القراءة، ويشار إىل ذلك أحياًنا بعفن  

 القرص. 

ميكرون، وحيملها اهلواء يف   76: ويقصد هبا احلبيبات الصغرية التي يقل قطرها عن الغبار واألتربة -

صورة غبار أو ذرات خفيفة، وهذه الذرات تلتصق باملواد اللزجة يف الرشائط، حيث تلتصق  

باألصباغ والورنيش املستخدم يف اإلسطوانات واألقراص، ويمكن أن تكون عالقة برؤوس  

تخدمة، وكثرًيا ما تؤثر عىل أخاديد ومسارات األقراص واإلسطوانات التشغيل يف األجهزة املس

فتسبب بعض احلفر، كام تؤدي إىل تقليل كثافة مادة أكسيد احلديد املمغنطة يف الرشائط، وخلق عازل  

 بني رأس التشغيل والرشيط. 

لعالقة والتي تقلل  وخالصة القول إنه من جراء هذه التفاعالت تتخلف آثار من البقع واألمحاض واألتربة ا

من جودة الصوت ومن عمر التسجيل السمعبرصي، ومن إجراءات احلامية والوقاية الالزمة لتجنب مثل هذه  

 األرضار يتبع ما ييل: 

 استخدام فالتر من الصوف للنوافذ. -

 تغطية األرضيات بالبالستيك المتصاص األتربة.  -

 عداد للتشغيل. عدم فتح حقائب وحاويات التسجيالت ما مل يكن هناك است -

 إعادة التسجيالت  إىل حقائبها وأماكن ختزينها يف احلال بمجرد االنتهاء من استخدامها.  -
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تنظيف املكان أواًل بأول من األتربة باستخدام شفاطات األتربة، مثل املكانس لألرضيات،   -

 ومسدسات شفط اهلواء، لألوعية السمعبرصية. 

 ( 35)( العوامل البيولوجية 2

اط البيولوجي ارتباًطا وثيًقا بعامل التلوث اجلوي، وعنارص البيئة الطبيعية، فاحلموضة التي تكوهنا  يرتبط النش

الغازات تشجع عىل نمو بعض الكائنات الدقيقة وخصوًصا الفطريات، وحتمل ذرات األتربة بويضات احلرشات  

سان، وأحيانا عن طريق احلرشات، يف  وجراثيم الفطريات والبكرتيا، وتنتقل من مكان آلخر عن طريق الرياح واإلن

 حني أن الرطوبة واحلرارة مها عامال النمو األساسيان لكل الكائنات احلية. 

وهذا االرتباط بني هذه العوامل يربز لنا رضورة التحكم يف عوامل التلوث اجلوي واحلرارة والرطوبة  

ة، أو فطرية، أو بكتريية، هذا فضاًل عن توفري  واإلضاءة بام يمنع نمو وانتشار مثل هذه الكائنات سواء كانت حرشي 

عمليات التبخري والتعقيم الدورى ملخازن األرشيفات السمعبرصية لضامن التخلص مما حيتمل وجوده هبا من هذه  

 الكائنات، ويستلزم لذلك توفري املتطلبات التالية: 

 غرفة التبخري.  -

ويمكن استبداهلا باستخدام حقائب التبخري والتعقيم، وهذه احلقائب مصنوعة من مادة األلومنيوم   -

املحملة )بربوميد امليثيل والفوسفات أو النيرتوجني( حيث تصدر هذه احلقائب فقاعات منها ما  

 أمتار مربعة.  6مرًتا مربًعا، ومنها ما يغطي  35يغطى 

املوجات الكهربائية واألشعة حتت احلمراء لرتفع من  استخدام حقائب تسخني شميس تعمل ب -

 درجات احلرارة إلبادة احلرشات. 

 :  (36)( العوامل األمنية والكوارث العارضة3

يف الواقع توجد مساحة كبرية من اإلمهال يف أمن ومحاية الوثائق ليس فقط من قبل األرشيفيني والعاملني يف  

عن أمنها، ونقصد بذلك عدم وجود الربامج املخططة مسبًقا ملواجهة   دور الوثائق، بل أيضا من قبل املسئولني

الكوارث التي حتدث بفعل اإلنسان أو الطبيعة، مثل الرسقة، والتخريب املتعمد، ونشوب احلرائق، وترسب  

ه  وانفجارات املياه، واهنيار املباين، وانقطاع التيار الكهربائى، حيث ينبغي التأهب حلاالت الطوارئ ملثل هذ

الكوارث، وجيب أن ينظر إليها بوصفها عملية مستمرة تتطلب وعًيا ومنهجية، ويستلزم ذلك بشكل عام  توفري  

 املتطلبات التالية: 

 جتهيز غرف ومعدات للطوارئ. -

تقييم املخاطر، وهذا التقييم يتوقف عىل ظروف الدولة اجتامعًيا وسياسًيا وداخلًيا وخارجًيا، فمثال   -

 حروب يف أي وقت، ودول أخرى معرضة للزالزل والفيضانات...إلخ.هناك دول ُمعرضة لل
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أن تكون هناك خريطة ألماكن ومواضع املصادر املسببة للكوارث من مولدات كهربائية، مداخن،   -

 مواسري مياه، جمرات السيول.. إلخ. 

ويات املعدنية توفري التدابري واألدوات الالزمة ملواجهة هذه املخاطر أو الكوارث، ومن أمثلتها: احلا  -

 أو البالستيكية، اخلزائن احلديدية، املالبس الواقية، املصابيح واملولدات االحتياطية... إلخ. 

: ينبغي أن يكون تدريب املوظفني بجميع مستوياهتم الوظيفية، من أعىل السلم الوظيفي  (37) تدريب املوظفني 

يف من عواقب املخاطر جزًءا أساسيا من أية خطة  إىل أدناه عىل الدور الذي سيكون عليهم أن يقوموا به للتخف 

ملواجهة الكوارث، ويمكن االضطالع بجزء كبري من هذا التدريب عن طريق حلقات عمل ودورات تدريبية  

 ملحاكاة ونوع الكوارث. 

وللوقاية من الرسقة واإلتالف العمدي يمنع منًعا باًتا دخول أشخاص أجانب إىل املخازن، وغلق أبواهبا  

ًيا، كام جيب اختاذ إجراءات صارمة يف مراقبة الدخول إليها، وأن ختصص مساحة أو أماكن للمتعلقات اخلاصة  إجبار

باملستفيدين، كذلك وضع القاعات اخلاصة هبم يف موضع الرؤية للموظفني، وأن يكون هناك خمرج واحد للرواد  

هتم، والتأكد من أن بطاقة االطالع قد تم  مزود بأجهزة إنذار فضاًل عن التحقق من شخصيات املستفيدين وبيانا 

التوقيع عليها من قبلهم، وكذلك حتديد عدد املواد التي ُيسمح للمستفيد باالستامع إليها يف وقت واحد، وغريها  

 . (38) من اإلجراءات

كام جيب أن يوضع يف االعتبار احلامية من النريان منذ اللحظة األوىل باختيار موقع األرشيف، وذلك بأن يكون  

هذا املوقع )املبنى( بعيًدا عن أماكن االشتعال إال أن هذا اإلجراء قد ال يكون كافًيا؛ لذا ينبغي أن تتوافر املتطلبات  

 : (39) التالية 

 وممرات خالية لتسهيل مهمة اإلطفاء. أن يشتمل التصميم عىل مساحات  -

، وهي مساحة متكن العنرص البرشي من  2م 200أال تتجاوز املساحة القصوى للمخزن الواحد  -

 التحكم فيها خصوًصا يف حالة حدوث كوارث. 

 م. 2.20م، مع ارتفاع الرفوف إىل   2.50أن يكون سقف املخزن بارتفاع  -

ْم، وذلك يف مدخل كل  1000األقل لدرجة حرارة  توفري أبواب حديدية قاطعة للنار مقاومة عىل  -

 قاعة. 

 جتهيز خمازن األرشيف برفوف معدنية عالية اجلودة.  -

 توفري مطفأة ذات مسحوق جاف بمدخل خمازن األرشيف.  -

 توفري احتياطى من الرمل إلمخاد النريان.  -

أو تبطينها   جيب أن تكون اخلزائن مضادة للحرائق إما بطالء اجلدران بأحد الطالءات العازلة، -

 برقائق من املواد العازلة. 
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 تزويد املخازن بنظام إنذار ذايت متحسس لدرجة احلرارة العالية  وبوادر بداية احلريق.  -

وضع أجهزة اإلنذار موزعة توزيًعا سلياًم يف نظام مركزي لتسهيل عملية املراقبة، وحتديد مصدر   -

 اإلنذار، وبالتايل موضع احلريق.

 ار متصاًل بآلة التحكم يف أجهزة التكييف عند احلريق. أن يكون نظام اإلنذ -

وجيب مراعاة أن تكون اخلزائن والدواليب ذات طراز مصمم أساًسا ملقاومة احلريق، وأال حتتوي   -

 عىل مواد عازلة ترتفع درجة حرارهتا مما ينتج عنه بخار املاء الذي يتلف  األفالم. 

األرشيفية جتعلها قادرة عىل التحمل عىل مدار الزمن، وتقاوم   وأخرًيا ال بد من توافر مواصفات يف البناية 

عوامل االهنيار، وهذه الرشوط  واملواصفات جيب وضعها يف االعتبار عند إعداد التصميم اهلنديس للمبنى، وبالتايل  

 جيب مراعاة اآليت: 

تي تزيد  حديد... إلخ( باملكونات والنسب الصحيحة ال  –أسمنت  – استخدام مواد البناء )طوب  -

 املبنى قوة وصالبة. 

البعد عن األرايض الرخوة التي تتعرض للهبوط، كذلك البعد عن األرايض القريبة من املناطق  -

 اجلبلية ومصبات املياه. 

 االرتفاع باملبني عن سطح األرض بمقدار معني، حتى ال ُتغمر الطوابق األوىل بمياه الفيضان. -

 برنامج البناء. إدماج معايري مقاومة الزالزل يف  -

إحاطة املبنى بسور حديدي قوي بارتفاع طابق، ويغلق أوتوماتيكيا وال يسمح بمرور املياه عند  -

 حدوث فيضانات. 

 إحاطة املبنى بشبكة لترسيب املياه بعيًدا عن املبنى.  -

 . ( 40) توفري نظام رصف مناسب يعمل عىل عدم تراكم املياه أو ترسهبا إىل أماكن احلفظ -

 : (41)العوامل البشرية( 4

يساهم اإلنسان أحياًنا يف التلف الذي يقع عىل األوعية السمعبرصية، إما لتهاونه أثناء استعامهلا، وإما لعدم  

وعيه وجهله بطرق ختزين هذه املواد، إال أن هذه العوامل ُيمكن التحكم فيها بشكل جيد من خالل وضع جمموعة  

 وامللزمة لكافة العاملني واملستفيدين عىل السواء، ومن هذه اإلجراءات ما ييل: من اإلجراءات والتعليامت املعلنة 

عدم تناول األوعية بأيد غري نظيفة حتى ال تعلق البقع واألوساخ عليها، بل يفضل ارتداء القفازات   -

 القطنية اخلالية من الوبر. 

 جتنب تناول الطعام والتدخني يف أماكن التخزين.  -

 بها بشكل رأيس )عمودي( وليس أفقًيا. حفظ األوعية عىل جوان -

 جيب إجراء عمليات التنظيف أول بأول، وعىل فرتات دورية منتظمة.  -
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جتنب عدم ترك املواد دون تشغيل مدة طويلة، بل جيب تشغيلها كل ثالثة أو أربعة أشهر لتهويتها   -

 ومنع التصاقها. 

 لعفن والفطريات والرطوبة. تعريض هذه املواد للهواء النقي عىل فرتات للتخلص من مكونات ا -

أو البنزين يف التنظيف، بل يفضل استخدام مذيبات خفيفة مثل:   "األسيتون "عدم استخدام مادة  -

 أو املاء املقطر.  "اإليثانول  "كحول 

 استخدام قطع القامش اجلاف اخلايل من الوبر للتنظيف من األتربة وامتصاص السوائل.  -

 نات. استخدام فرشاة ناعمة لتنظيف اإلسطوا -

استخدام ماكينات تنظيف األقراص املدجمة، وهي ماكينات حتتوي عىل سائل  مقطر من حملول   -

 ومعها قطع من القامش املاص.  " األمونيا "

جيب التعامل مع القرص من قبل املركز وحافة الثقب، أما مع الرشائط فمن اجلانب اخلارجى،   -

 والتعامل مع  األفالم فقط من احلواف. 

 رص جيب أن تبدأ يف خط مستقيم من مركز القرص باجتاه احلافة اخلارجية. عند تنظيف الق  -

 رضورة لف الرشيط )البكرة( أو لضمه هبدوء وحرص حتى ال ينثني.  -

عدم مسك اإلسطوانات بشكل خاطئ، أو تركها عىل جهاز اجلرامونون، أو رفع إبرة التشغيل قبل   -

ة، وجيب مسكها من حافتها، أو استخدام  توقف اإلسطوانة كلي ا، أو سحبها عىل سطح اإلسطوان

حوامل ماسكة أثناء تنظيفها، ويمكن استخدام جهاز خاص لتنظيف اإلسطوانات من األتربة  

 واالتساخات. 

مرة كل مخس سنوات، وتتطلب العملية جهاًزا خاًصا، ويمكن إسنادها   (42) غسل كل أنواع  األفالم   -

 اجلة  األفالم. إىل رشكة خمتصة أو استشارة مركز خمتص يف مع

 صيانة األجهزة ووقايتها:

تعد الصيانة عاماًل بالغ األمهية يف رفع كفاءة أداء األجهزة التي جيب أن ختضع لصيانة دورية لضامن استمرار  

أدائها لعملها عىل أكمل وجه، حيث سامهت التكنولوجيا املتطورة بشكل كبري يف هذا املجال، لكن رغم ذلك ال  

رض للتعطل مهام بلغ صنعه أرقى مستويات الدقة، وال يوجد عطل مع كفاءة الصيانة ال يمكن  يوجد جهاز غري مع 

معاجلته، ونقصد بالصيانة جتنب الوقوع يف األعطال أو أية عيوب فنية، أي الصيانة الوقائية، وال يتم ذلك إال من  

ة للمكان واألجهزة، كام أنه ال يمكن صون  خالل برنامج دوري، باإلضافة إىل العمل الروتيني اليومي للنظافة املتتالي

الوثائق السمعبرصية واملسجلة بالفيديو واإللكرتونية  بنجاح إال بواسطة عمليات النقل من هيئة أجهزة/ برجميات/  

 . (43)أشكال إىل أخرى
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 خامًسا: تكنولوجيا الرقمنة وتطبيقاتها على األرشيف السمعبصري:

من املهام األساسية ملراكز األرشيف السمعبرصي استخدام تكنولوجيا الرقمنة عىل األوعية السمعبرصية،  

فهناك حاجة ماسة لنظام جديد للتخزين بشأن أجزاء من جماالت التسجيالت الصوتية والصور املتحركة، حيث  

يتعذر ترميمها، فلم يعد األمر يتعلق باحتامل  نشهد يوًما بعد يوم مزيًدا من دعائم الوثائق التي تتدهور حالتها بحيث  

تلفها، بل بموعد حدوثه احلتمي، وهناك دعائم وثائقية ستبقي آلالف السنني، وأخرى كثرية لن تدوم سوى بضعة  

 أيام، وال بد من استنساخها من أجل حفظ ما حتتويه من معلومات.  

لوثائق  السمعبرصية، بل عىل إدارة املجموعات  ومن هنا جاءت مشاريع الرقمنة التي ال تؤثر فقط عىل حفظ ا

وتوزيعها عىل شبكة معلومات حملية أو دولية، فقد كان للتقدم التكنولوجي األثر األكرب يف تطور هذا القطاع، حيث  

تسمح بإمكانية االتصال واحلصول عىل املعلومات يف أوقات قياسية بفعل قوة شبكات وبنوك املعلومات ومع  

ر لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ما أحدثته من تغري وتقدم ظهرت التكنولوجيا الرقمية، حيث  التطور املستم 

وصلت إىل مرحلة االكتشافات التي تفوق اخليال ملا تقدمه من دقة عالية، وسعة متناهية يف بث املعلومات، واحلد  

األرشيف السمعبرصي حيث أصبح    من عملية التشويش والضوضاء والتداخل يف البيانات، وهذه املزايا أثرت عىل 

له القدرة عىل إدماج األنظمة اإلعالمية واحلاسوبية واالتصالية، وقد أدركت الدول أمهية استخدام التكنولوجيا  

 . ( 44)الرقمية يف األرشيف السمعبرصي خصوصا الدول األوروبية

جيل التامثيل أو التناظري   ويمكن تقسيم األوعية السمعبرصية حسب طريقة تسجيل املعلومات، إذ نجد التس

(Analog( الذي يعتمد عىل األرشطة املمغنطة، والتسجيل الرقمي )Digital  الذي يعتمد عىل التقنيات )

 on(، أو عىل أوعية )DVD)و  ( CD( كالـ )off lineاإللكرتونية، ويكون حفظها ونرشها عىل أوعية خارج اخلط ) 

line الرقمي بالدقة والوضوح مقارنة بالتسجيل التامثيل، ويكون حتويل املواد  ( عرب الشبكات، ويمتاز التسجيل

 .( 45)األرشيفية السمعبرصية من الصيغة التامثلية إىل الصيغة الرقمية باستخدام تقنية الرقمنة

وتعني الرقمنة حتويل الرموز التامثلية إىل بيانات حاسوبية تأخذ حيًزا صغرًيا يسمح بخزهنا ونقلها عىل  

ت االتصال، وتأخذ هذه البيانات املرتاصة للوثيقة السمعبرصية عىل وعاء إلكرتونى مستويات خمتلفة حسب  شبكا 

استعامهلا )من بضعة كيلوبايت يف الثانية إىل عرشات امليجابايت يف الثانية( بحيث تستخدم حسب درجة الرتاص  

(Compression سواء يف عمليات الرتقيم، أو عمليات املونتاج، أو )  البحث عىل قناة رقمية أو املشاهدة بجودة

(VHS  ويفيد حتويل الوثائق التامثلية عىل وعاء رقمي يف محاية الوثيقة األصلية حيث تعرض للتداول نسًخا رقمًيا )

 . (46)عوًضا عنها ذات جودة عالية مطابقة متاًما لألصل
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ث تصبح املعلومات السمعبرصية  ومن خصائص تكنولوجيا الرقمنة أهنا تفصل بني الوعاء واملحتوى بحي

( إىل حمطات طرفية،  Serverغري مرتبطة بوعاء مادي مثل وعاء الفيديو كاسيت، األمر الذي يسمح بنقلها من مزود )

وباستخدام نفس املحتوى ويف نفس الوقت من قبل جمموعة من املستفيدين، وإذا كانت املحتويات الرقمية غري  

فإن امللفات احلاسوبية تكون مسجلة عىل أوعية ضوئية ذات قدرات ختزينية كبرية  مرتبطة بوعاء لتسهيل تداوهلا 

ساعات فأكثر من الربامج إىل أوعية صغرية مثل القرص    9يسهل تداوهلا، وتتفاوت أحجامها من األوعية التي ختزن  

 . ( 47)(Rom-CD -DVDالضوئي)

 تقنيات وإجراءات الرقمنة:

معبرصي تضافر جهود عدة، وتوفر العامل البرشي املتمثل يف العاملني  تتطلب عملية الرقمنة األرشيف الس

القائمني بالرقمنة، وكذلك العامل املايل، باإلضافة إىل توفر األجهزة اخلاصة بإنجاز هذه العملية فضاًل عن اإلطار  

 القانوين، وعىل العموم يمكن حتديد متطلبات الرقمنة يف عنرصين أساسيني: 

دد العاملني يف برامج الرقمنة من مؤسسة ألخرى، حسب الرصيد املتوفر  : خيتلف عالعاملون  -

لألرشيف املراد رقمنته، إضافة إىل اإلمكانيات املادية التي متتلكها هذه املؤسسة والتي تؤهلها  

النتداب عاملني أكفاء إلنجاز مشاريع الرقمنة، مع اإلشارة إىل أن بعض املؤسسات متنح تلك  

 ارجي متخصص. املشاريع ملتعامل خ

: إلنجاز عملية الرقمنة البد من توافر األجهزة التي مُتكن من حتويل البيانات التجهيزات -

( إذا كان بث املواد املرقمنة عىل  Serverالسمعبرصية املتامثلة إىل بيانات رقمية وختزينها عىل خادم )

 . (48)( LineOff( لنقل املعلومات عىل أوعية )graveur( أو ناسخ ) On Lineالشبكة )

 الترميم الرقمي:

ُيعد الرتميم مرحلة أساسية لصيانة األرشيف القديم وإنقاذه، فهذه الوثائق يصعب االستفادة منها إال بعد  

حتسينها وتنظيفها، إال أن ترميم األرشيف الذي يعني إصالح العيوب احلاصلة يف الصورة والصوت ُيعد عملية  

ة من العمل اليدوي لرتميم ساعة واحدة من الربامج( ومع ذلك فهي رضورية  ساع  40صعبة وتستدعي وقًتا طوياًل )

الستغالل الربامج القديمة، مع التقيد بمواصفات اجلودة. واعتباًرا حلجم املجموعة التي حتتاج للرتميم يف أفضل  

 الظروف وأرسع األوقات تم اللجوء للتكنولوجيا إلصالح املواد السمعبرصية وإنقاذها. 

فإن الرتميم الرقمي يتم يف وقت قياسى؛   –كام ذكرنا سابًقا  - ن الرتميم التقليدي يستغرق وقًتا طوياًل  وإذا كا 

فالربجميات املتخصصة ال تقوم فقط بالتعرف إىل العيوب بشكل إىل مثل حتديد أماكن )التعفن واخلدش يف الفيلم  

االنحراف يف درجات األلوان واإلضاءة( بل وكذلك بإصالحها وحتليل املحتوى   - الشورشة  –والغبار والتآكل 

 . (49) واكتشاف هذه العيوب أيًضا، ويف ذلك ربح للوقت وبالتايل ختفيض يف التكاليف وحتقيق جلودة عالية
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للمواد السمعية    يف املعهد  الوطني   1995( الذي بدأ عام  Auroreومن مشاريع الرتميم الرقمي مرشوع أورو )

البرصية  يف فرنسا، والذي يقوم بإعداد نظام إىل لرتميم األرشيفات التلفزيونية واألفالم الفيديو رقمية، وقد استطاع  

الذي يعمل عىل إنقاذ   Preso space. وهناك املرشوع األوريب (50)حتقيق خطوات مهمة يف الرتميم يف وقت قياسى

لتنمية التكنولوجيا يف جمال األرشيف، ويشجع   2004نتها، والذي انطلق عام األرشيفات السمعية البرصية ورقم

 . ( 51)قيام مصانع ملعاجلة األرشيف السمعي البرصي يف أوروبا 

 مشاكل رقمنة األرشيف:

بدأ االعتامد عىل تكنولوجيا الرقمنة األرشيفية منذ حوايل ثالثني عاًما باعتبارها حاًل ناجًعا للتعرف عىل  

وجودة يف الوثائق السمعية البرصية القديمة وإصالحها، وكذلك خلزن حمتوياهتا يف مساحات صغرية  العيوب امل 

 وبتكاليف منخفضة، ولكن هناك حدوًدا هلذه التكنولوجيا من حيث: 

إن التطور التكنولوجي يفرض القيام باستمرار بنقل حمتويات األرشيف من وعاء رقمي إىل آخر، إال أن هذه  

 ح سهلة وبتكاليف أقل مما حيصل يف املرة األوىل عند نقلها من وعاء متاثيل إىل وعاء رقمي. تصب  " اهلجرة"

تعرض األوعية اإللكرتونية )مثل األقراص املدجمة( للتلف بسبب شدة حساسيتها للغبار واخلدش   -

 والتعفن والرطوبة، كام أهنا تصاب برسعة بالعطب نتيجة سوء االستخدام. 

املحتوى عند حتويله من وعاء إىل آخر، ومن شكل إىل آخر )فمثاًل صورة الفيديو  تأثر املحتوى: يتأثر   -

 ختتلف عن صورة الفيلم(. 

(، واستخدام أشكال منخفضة التكلفة تؤثر  Compressionكثرة التحويالت، وعمليات الرتاص ) -

يا  عىل املحتوى، وهذا يتطلب اختاذ احتياطات كافية يف غياب تأكيدات حول صالحية تكنولوج

 الرقمنة عىل املدى الطويل. 

رضورة حفظ أصول الوثائق السمعبرصية يف مجيع احلاالت وإن كان ذلك يطرح مشكلة ارتفاع   -

 . (52)تكاليف التخزين

 النتائج والتوصيات

 النتائج: 

 التعريف بامهية املواد األرشيفية السمعبصية وبأنواعها.  -

 السمعبرصى. التعريف بوظائف مراكز األرشيف  -

 إلقاء الضوء عىل أساليب صيانة األوعية األرشيفية السمعبرصية.  -

 التعريف  بطرق وأساليب  حفظ األوعية األرشيفية السمعبرصية.  -

حتديد متطلبات وإجراءات صيانة وحفظ املواد األرشيفية السمعبرصية، والعوامل املسببة يف   -

 إحداث إصابات وأرضار هبا وُسبل الوقاية منها. 
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تعريف بتكنولوجيا الرقمنة وتطبيقاهتا عىل املواد األرشيفية السمعبرصية، ودور مراكز األرشيف  ال -

 يف تقنيات وإجراءات الرقمنة. 

 إلقاء الضوء عىل إجراءات الرتميم الرقمي، ودور الربامج املتخصصة يف هذا الشأن.  -

 يف مجيع احلاالت.   التعريف بمشاكل رقمنة األرشيف، ورضورة حفظ أصول الوثائق السمعبرصية -

 التوصيات:

تشجيع الباحثني عىل دراسة موضوعات متعلقة باألرشيفات السمعبرصية من حيث: خدمات   -

الرتميم الرقمي....    –احلفظ    – الصيانة    – املعلومات واملعاجلة الفنية وإعداد الفهارس والكشافات  

 وغريها من املوضوعات ذات الصلة. 

القومية اجلديد أهنا مسئولة عن مجع الوثائق التي تصدرها وتتلقاها   النص يف مواد قانون دار الوثائق -

مؤسسات الدولة املختلفة بغض النظرعن شكلها ونوعها بحيث يدخل يف ذلك  األفالم الوثائقية  

والصور والتسجيالت الصوتية وخمرجات احلاسب اآلىل، لكن ذلك يأيت بعد انتهاء استخدامها يف  

جلها، وُيلزم القانون مجيع اجلهات احلكومية بتسليم وثائقها للدار األغراض التي أنشئت من أ 

حلفظها هبا بعد انتهاء استخدامها اإلداري والقانوين يف تلك اجلهات، وذلك إذا كان للوثائق قيمة  

تستدعي حفظها حفًظا دائاًم، وإلزام املؤسسات اخلاصة بإيداع وثائقها بالدار بعد انتهاء استخدامها 

لتي ُأنشئت من أجلها بداًل من إعدامها أو بيعها للحفاظ عىل جزء مهم من تاريخ مرص،  لألغراض ا 

 . (53)وتوفري إتاحته للباحثني واملواطنني

رفع الوعي بأمهية احلفاظ عىل هذا الرتاث العريب من االندثار، وتقديم هذه القضية احليوية للرأى   -

سويقها بوصفها مسألة حفاظ عىل هويتنا الثقافية  العام العريب باحلجم الذي تستحقه من االهتامم، وت 

 . (54)التي متيزنا عن غرينا 

دعم املوارد البرشية ملراكز األرشيف السمعي البرصي بذوي املؤهالت املطلوبة إلدارة املعلومات   -

 وتنظيمها وحفظها. 

 تدريس مناهج األرشيف السمعي البرصي عىل مستوى اجلامعات املرصية والعربية.  -

قات تدريبية يف تكنولوجيا املعلومات: رقمنة األرشيف، وتطبيقات معلوماتية  تنظيم حل -

 لإلجراءات الفنية مثل إعداد قواعد البيانات والفهرسة اآللية واالسرتجاع اآليل للمعلومات. 

 عقد ورش عمل حول اإلجراءات الفنية مثل: الفهرسة والتكشيف والتصنيف واستخدام املكانز. -

 فظ والصيانة والرتميم. عقد ورش عمل يف احل -

العمل عىل تكثيف استخدام تكنولوجيا املعلومات هبذه املراكز من أجل حوسبة مجيع العمليات   -

( لوحدات األرشيف عىل  Webالفنية، وإنشاء قواعد البيانات، ورقمنة الوثائق، وإنشاء مواقع )

 . ( 55)اإلنرتنت لتقديم خدمات املعلومات عن بعد

 ●●● 
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AUDIOVISUAL ARCHIVE CENTERS:  

A STUDY IN METHODS OF CONSERVATION,  

PRESERVATION AND DIGITIZATION 

Dr. NAHED ELSEWIFY 

Abstract 

Audio-Visual documents are considered part of the memory of the community and of 
its cultural heritage and must be preserved like rest of the culturalproperties. The 
functions of the Audio-visual archivscentres vary trough development of tapes and records, 
in addition to meeting the needs of researchers and beneficiaries, with the setting of 
indexes, information services, technical management, Documents maintenance, containers, 
manpower training, and other functions. 

 
The aim of the study is to shed light on the functions of the audio-visual archives 

centres through three axes: the maintenance of documents as well as the improvement of 
preservation conditions, avoiding the dangers of heat, humidity and dust, and finallythe 
definition of digital applications on the audio-visual documents for  better preservation. 
The study is based on descriptive analytical methodology. 

 
Keywords:  Audio - visual documents. Audio – visual archive centres, Audio – visual 

archive, Maintenance and conservation, Digitization   
 

  


